
نعم*

المنطقة التعليمية لمقاطعة بالم بيتش 
المدارس اآلمنة 

استبيان إقامة الطالب 
يستخدم هذا النموذج لتحديد ما إذا كان أطفالك مؤهلين للحصول على دعم وخدمات تعليمية إضافية. 

أعلن تحت عقوبة الحنث باليمين في قوانين هذه الوالية أن المعلومات المقدمة هنا صحيحة وحقيقية.

التاريخ

الرمزال حدد نعم أو ال للعبارات 1-5 أدناه:
A

نعم/ال

E

D

B

***إذا أجبت بـ "ال" على كل العبارات أعاله *** فتوقف هنا

االسم األخيراالسم األول رقم معرف الطالب

قم بإدراج جميع األطفال الذين يعيشون معك من مرحلة ما قبل المدرسة حتى المدرسة الثانوية. إذا لزم األمر، فاستخدم ورقة إضافية.

* إذا قمت بتحديد "نعم" على أي عبارة أعاله، فقم بالكتابة بوضوح والتوقيع وإعادة النموذج إلى موظفي المدرسة الذين يساعدونك.

الرمز البريديالمدينةالعنوان الحالي الوالية

الصف

طاقم املدرسة: يجب إعادة توجيه هذا النموذج إىل معالج البيانات لرتميز نظام معلومات الخدمات إرسال النموذج بالفاكس إىل املدارس اآلمنة عىل الرقم (561) 494-1470. إذا كان لديك أي أسئلة، فاتصل بربنامج مكيني-فينتو 
.PX81569/1569-494 عىل الرقم  (MVP)

رقم هوية الطالب االسم األول االسم األخير تاريخ الميالد الجنس المدرسة الصف 
الدراسي

  .(McKinney-Vento) قد تتوفر خدمات تعليمية ودعم إضافي للطالب بموجب قانون مكيني-فينتو
لمزيد من المعلومات حول قانون مكيني-فينتو (McKinney-Vento ) وبرنامج مكيني-فينتو (MVP)، يرجى زيارة موقعنا على الرابط:  

www.palmbeachschools.org/safeschools/mvp 2015-ss

أود مساعدة اإلحالة بشأن ما يلي (حدد ما ينطبق) :
  حزمة المعلومات

  طب/طب األسنان

  استشارة

  مستلزمات المدرسة

  وسائل النقل للمدرسة

  الزي المدرسي

أخرى:  الدعم المدرسي

(Senator Lewis Homeless Resource Center) مركز السيناتور لويس لموارد المشردين

PBSD 2479 (تمت المراجعة في: 5/25/2017)نسخة السجل - جهة االتصال في مدرسة مكيني-فينتونسخة - المدارس اآلمنة

5. الطالب هو شاب غير مصاحب لوالديه (ليس في الحضانة المادية  لولي األمر أو الوصي).

4. عائلتي تعيش في فندق أو فندق صغير.

3. عائلتي تعيش في سيارة، أو حديقة ترفيهية مؤقتة أو مخيم نتيجة االفتقار إلى الترتيبات المعيشية البديلة; 
    مكان عام, أو مكان مهجور؛ سكن دون المستوى، أو محطة حافالت أو قطارات، فضاء عام أو خاص  

    غير مصمم للبشر أو  بيئات مشابهة.

2. عائلتي تتقاسم السكن مع اآلخرين بسبب فقدان السكن أو المصاعب االقتصادية، أو سبب مماثل، ونحن نتشارك السكن. 

1. عائلتي تعيش في مأوى طوارئ أو أو مأوى انتقالي أو مسكن تابع للوكالة الفيدرالية إلدارة الطوارئ.

توقيع ويل األمر/الويص أو الشاب غري املصاحب لوالديه

هاتف الشاب غير المصاحب هاتف الطوارئهاتف ولي األمر اسم ولي األمر/الوصي (األول، اسم العائلة)

تاريخ الميالد

SIS DATA ENTRY 
H/CAUSE/UNAC Data Entry 
Completed (Print Clearly)
Date:

By:

PX #:

المدرسة

https://www.palmbeachschools.org/safeschools/mvp_2015-ss
https://www.palmbeachschools.org/safeschools/mvp_2015-ss

نعم*
المنطقة التعليمية لمقاطعة بالم بيتش
المدارس الآمنة
استبيان إقامة الطالب 
يستخدم هذا النموذج لتحديد ما إذا كان أطفالك مؤهلين للحصول على دعم وخدمات تعليمية إضافية. 
أعلن تحت عقوبة الحنث باليمين في قوانين هذه الولاية أن المعلومات المقدمة هنا صحيحة وحقيقية.
التاريخ
حدد نعم أو لا للعبارات 1-5 أدناه:
لا 
الرمز
A
نعم/لا
E
D
B
***إذا أجبت بـ "لا" على كل العبارات أعلاه *** فتوقف هنا
قم بإدراج جميع الأطفال الذين يعيشون معك من مرحلة ما قبل المدرسة حتى المدرسة الثانوية. إذا لزم الأمر، فاستخدم ورقة إضافية.
* إذا قمت بتحديد "نعم" على أي عبارة أعلاه، فقم بالكتابة بوضوح والتوقيع وإعادة النموذج إلى موظفي المدرسة الذين يساعدونك.
طاقم المدرسة: يجب إعادة توجيه هذا النموذج إلى معالج البيانات لترميز نظام معلومات الخدمات إرسال النموذج بالفاكس إلى المدارس الآمنة على الرقم (561) 494-1470. إذا كان لديك أي أسئلة، فاتصل ببرنامج مكيني-فينتو (MVP)  على الرقم 494-1569/PX81569.
رقم هوية الطالب
الاسم الأول
الاسم الأخير
تاريخ الميلاد
الجنس
المدرسة
الصف الدراسي
قد تتوفر خدمات تعليمية ودعم إضافي للطلاب بموجب قانون مكيني-فينتو (McKinney-Vento). 
لمزيد من المعلومات حول قانون مكيني-فينتو (McKinney-Vento ) وبرنامج مكيني-فينتو (MVP)، يرجى زيارة موقعنا على الرابط: www.palmbeachschools.org/safeschools/mvp 2015-ss
أود مساعدة الإحالة بشأن ما يلي (حدد ما ينطبق) :
نسخة - المدارس الآمنة
نسخة السجل - جهة الاتصال في مدرسة مكيني-فينتو
PBSD 2479 (تمت المراجعة في: 5/25/2017)
5. الطالب هو شاب غير مصاحب لوالديه (ليس في الحضانة المادية  لولي الأمر أو الوصي).
4. عائلتي تعيش في فندق أو فندق صغير.
3. عائلتي تعيش في سيارة، أو حديقة ترفيهية مؤقتة أو مخيم نتيجة الافتقار إلى الترتيبات المعيشية البديلة;
    مكان عام, أو مكان مهجور؛ سكن دون المستوى، أو محطة حافلات أو قطارات، فضاء عام أو خاص 
    غير مصمم للبشر أو  بيئات مشابهة.
2. عائلتي تتقاسم السكن مع الآخرين بسبب فقدان السكن أو المصاعب الاقتصادية، أو سبب مماثل، ونحن نتشارك السكن. 
1. عائلتي تعيش في مأوى طوارئ أو أو مأوى انتقالي أو مسكن تابع للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ.
توقيع ولي الأمر/الوصي أو الشاب غير المصاحب لوالديه
SIS DATA ENTRY
H/CAUSE/UNAC Data Entry
Completed (Print Clearly)
Date:
By:
PX #:
9.0.0.2.20120627.2.874785
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